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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Obra: Construção de uma Quadra Poliesportiva. 

Local: Rua José Borges Filho - Bairro Santa Cruz, Divino de São Lourenço-ES. 

 

Apresentação 

O presente memorial descritivo tem por objetivo definir os materiais a serem 

empregados na obra, bem como orientar sobre o correto uso dos mesmos. 

Deverão ser obrigatoriamente obedecidas todas as normas, especificações e 

métodos construtivos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas e 

Normas). 

O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas 

últimas versões, em especial: 

NBR 8800/2008 Projeto e execução de estruturas de aço – Procedimento; 

NBR 6120/2000 Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 

NBR 6123/2013 Forças devidas ao vento em edificações; 

NBR 6118/2014 Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

NBR 6122/2010 Projeto e execução de fundações; 

NBR 8681/2004 Ações e segurança nas estruturas – Procedimento; 

NBR 9050/2015 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos; 

NBR 14931/2004 Execução das estruturas de concreto – Procedimento. 

 

Prazo de Execução 

O prazo de execução dos serviços previsto para esta obra não deverá 

exceder 06 (seis) meses. Este prazo poderá ser prorrogado em virtude da falta de 

disponibilidade dos materiais especificados no mercado. 
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1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Para um perfeito andamento e qualidade dos serviços da execução da obra, 

deverá ser administrado por um Engenheiro Civil de Obra Junior, por um período de 

06 (seis) meses, cumprindo seus respectivos horários pré-estipulados. 

 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

A locação da obra abrange todo o perímetro da obra, sendo executado em 

madeira de primeira categoria com guias de 2,50 x 30 cm em escoras de eucalipto 

penetradas a 60 cm de profundidade, tendo como espaçamento de 2 metros. As 

guias marcarão as localizações dos pilares. 

 

3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Será instalado placas de obra no tamanho de 3,00 m comprimento x 1,50 m 

altura, confeccionada em chapa de aço galvanizada pintura de fundo com tinta 

anticorrosiva e pintura com tinta esmalte sintético na cor branco a duas demãos, 

devendo conter as seguintes informações: Nome do órgão responsável pelo recurso 

financeiro, nome do órgão tomador do recurso, nome do empreendimento, valor do 

empreendimento e prazo de execução do mesmo, nome da empresa executora da 

obra e nome do seu responsável técnico, conforme padrão do Governo Federal. 

No contorno da obra, num espaçamento de 1,50 m do limite do piso da 

quadra, será instalado tapume de telha metálica ondulada de espessura de 0,50 

mm, contendo uma altura de 2,20 m. 

A empresa deverá requerer à concessionária de energia elétrica a ligação 

provisória para instalação de um padrão de entrada de energia trifásica 40A, tipo 

área em poste de madeira. 

A Prefeitura Municipal disponibilizará parte de um galpão coberto e fechado 

que está localizado ao lado da obra, para depósito de equipamentos e materiais de 

construção.  
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A localização e distribuição dos elementos que constituirão o canteiro de 

obras (boxes de areia, brita e outros) serão planejadas e executadas conforme as 

necessidades da obra. 

A “praça do CRAS” possui um hidrômetro instalado onde a empresa pode 

utilizar, não sendo necessário querer a ligação. 

 

4 MOVIMENTO DE TERRA 

Serão procedidas as escavações manuais em material de primeira categoria, 

até 1,50 m de profundidade para execução das fundações rasas (sapatas).  

As sapatas que possuem dimensão de 1,50m x 1,30m 

(S1=S2=S3=S4=S5=S6=S13=S14=S15=S16=S17=S18) as escavações serão de 

1,90m x 1,70m, já as sapatas de 0,75m x 0,65m 9 (S7=S8=S9=S10=S11=S12) as 

escavações serão de 1,15m x 1,05m, ou seja, uma folga de 20cm para cada lado 

para garantir trabalhabilidade.  

Os trabalhos de reaterro serão executados manualmente, compactado com 

material, isentos de matéria orgânica, vegetais, madeira, pedregulhos e outros, 

devendo ser bem compactados em camadas de 20 cm, com um soquete (marco) de 

30 kg, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo, a serem 

evitadas ulteriores fendas, trincas, e desníveis, por recalque, das camadas 

aterradas. 

Para executar o desnível de 20cm em média, será realizado um aterro de 

22,00 m³, onde a Prefeitura irá fornecer o material argila-arenoso para construtora. 

 

5 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) 

No geral, os elementos estruturais de fundação serão executados em 

concreto Fck 20 Mpa (cimento, areia média, brita n°1), traço 1:2,7:3, preparado em 

betoneira 600 litros, armadas em aço CA-50 A (média) e CA-60 B (fina), conforme 

projeto estrutural; com a utilização de fôrma de chapa compensada resinada 12 mm, 
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levando-se em conta a utilização 3 vezes A retirada das fôrmas obedecerá a NBR 

14931/04 atentando-se para os prazos recomendados: faces laterais; 3 dias. 

 

6 PAREDES 

Para executar o desnível de 7cm, conforme indicação do projeto, serão 

construídos acima das vigas baldrame, uma fiada de alvenaria de vedação de blocos 

vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 9cm) argamassa de assentamento 

com preparo em betoneira. 

Os pilares com altura de 1,00 m serão revestidos em com chapisco no traço 

1:3 e logo depois emboçado no traço 1:2:8, todos preparados na betoneira.  

 

7 COBERTURA 

A estrutura metálica deverá ser pré-montada na fábrica para avaliação de 

discordâncias dimensionais entre conexões antes de ser transportadas para a obra, 

onde ocorrerá a montagem final.  

A contratada deverá apresentar à fiscalização o plano de montagem 

para as estruturas metálicas antes do início da montagem. 

Todas as medidas relativas às distâncias entre eixos de vigas deverão ser 

confirmadas em obra antes do início de fabricação das vigas.  

O perfil estrutural leve é um produto laminado com aços produzidos de acordo 

com a norma brasileira NBR 7007 / MR250 (ASTM A36) para fins estruturais, e suas 

abas paralelas asseguram uma boa inércia e facilitam o encaixe e a montagem. As 

dimensões serão as dimensionadas em projeto. Os perfis U enrijecidos, obtidos por 

dobra, são produtos metalúrgicos constituídos por uma única tira de chapa de aço 

estrutural. Os perfis são fabricados de chapas de aço carbono maleáveis, onde se 

destacam as normas de fabricação ASTM A570 e ainda a norma ASTM A500. As 

cantoneiras são laminadas com aços produzidos de acordo com a norma brasileira 

NBR 7007 / MR250 (ASTM A36) para fins estruturais. São produtos oriundos do 

laminador de chapas grossas (LCG) e do laminador de tiras a quente (LTQ). As 
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dimensões serão de espessura de 15 mm e 20 mm. As soldas deverão obedecer às 

normas AWS. Os eletrodos deverão ter especificação E70XX. Os cordões de solda 

deverão ter espessura mínima igual ou maior à espessura da chapa de menor 

espessura a ser soldada na conexão, salvo indicação em contrário (SIC).  

As peças deverão ser soldadas em toda a extensão de contato, salvo 

indicação em contrário. As soldas de topo deverão ter penetração total. Deverão ser 

removidas todas as cascas geradas no processo de soldagem. Não deverão deixar 

término de cordões de solda, restos ou pontas agudas de soldas (respingos e restos 

de arame de solda).  

Todos os elementos de aço das estruturas devem ter proteção contra 

corrosão conforme o sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da 

superfície com jateamento ao metal quase branco AS 2 ½, fundo e acabamento com 

aplicação de tinta epóxi Epoximatic, com característica de primer e acabamento, alta 

espessura, 120 μm a 200 μm.  

Deverá ocorrer a preparação para transporte da estrutura metálica da fábrica 

à obra, de maneira que não sofram riscos na pintura. Todas as soldas feitas em obra 

deverão ser pintadas conforme especificação, porém com pincel.  

A empresa deverá tomar todas as providências para que a estrutura 

permaneça estável durante a montagem, utilizando contraventamentos provisórios, 

estaiamentos e ligações provisórias de montagem, em quantidade adequada e com 

resistência suficiente para que possam suportar os esforços atuantes durante a 

montagem.  

São de responsabilidade da empresa executora todos os serviços que se 

façam necessários para a perfeita execução dos serviços contratados. Qualquer 

dúvida a respeito dos materiais ou procedimentos deverá ser esclarecida junto à 

fiscalização.  

Será de inteira responsabilidade da empresa executora e instaladora a 

execução de medidas de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI) por parte de 

seus funcionários.  
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Os materiais e serviços ficarão sujeitos à aprovação da fiscalização, que 

poderá a qualquer tempo rejeitá-los se os julgar de qualidade inferior, bem como 

exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa 

responsável pela execução e instalação.  

Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada 

previamente a fiscalização, necessitando para tanto a autorização da mesma por 

escrito.  

Toda cobertura será executada em telha em aço zincado trapezoidal 40 com 

espessura 5 mm. 

Para conduzir o escoamento da água da cobertura serão instalados calha 

quadrada em chapa de aço galvanizada n° 24, corte 50 cm, condutores vertical e 

horizontal de tubo de PVC, série R, de DN 100 mm bem como joelho 90º. 

 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Com objetivo de proteger contra a umidade ascendente por capilaridade 

proveniente do solo, serão realizados pintura com tinta asfáltica, a 2 demãos em 

todas as faces das vigas baldrame. 

 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Entrada de energia elétrica aérea bifásica 50A com poste de concreto, 

inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.  

Quadro de distribuição, com barramento terra/neutro, de embutir, para 16 

disjuntores DIN. 

Disjuntor tipo DIN/IEC, bipolar de 20A. 

Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4 ", sem luva. 

Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em PVC/a, antichama bwf-b, 

cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, seção nominal 2,5 mm²-

preto. 

Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w. 
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Reator p/ 1 lâmpada vapor metálico 400w uso externo. 

 

10 INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS (SPDA) 

Serão utilizados cabos de cobre nu 16 mm² meio-duro e 50 mm² meio-duro. 

Caixa inspeção em concreto com tampa para aterramento e para raios 

diâmetro = 300 mm. 

Haste de aterramento em aço com 3,0 m de comprimento e DN = 5/8", 

revestida com alta camada de cobre, sem conector. 

Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 

compressão, para parafuso de fixação m6 

 

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS (QUADRA DE 

ESPORTES) 

Deverá ser executado o preparo, regularização e compactação do terreno 

(compactador manual) para execução de piso de quadra.  

O piso da quadra poliesportiva será executado em concreto com Fck 25 MPa, 

espessura 10 cm, armado com tela soldada em aço tipo telcon Q-138 10x10 cm Ø 

4.2mm (figura 01), camada única bombeável com brita n° 01, acabamento superficial 

com rotoalisador, juntas com corte serra diamantada preenchida com mastique, 

sobre base solo brita 30% espessura 5 cm e resina endurecedora. 

 

Figura 01: Tela Soldada Em Aço Tipo Telcon Q-138 10x10 cm Ø 4.2mm. 
Fonte: Online 2018. 
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Sobre a pintura do espaço esportivo, deverá ser executado faixas 

demarcatórias de 05 a 08 cm, nas dimensões previstas no projeto arquitetônico, 

conforme cada modalidade esportiva: 

- Futsal: Pintura à base de epoxi premium branca, marcas de referência 

Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm; 

- Voleibol: tinta em acabamento acrílico modificado Intersheen 579 da 

Internacional (vermelho). 

 

 Equipamentos 

- Voleibol 

Conjunto de poste removível de aço galvanizado de 3” com redução de 2 ½’’, 

classe média com roldana de ferro na extremidade superior e carretilha reforçada 

para esticar a rede. 

Serão colocados tampões de ferro galvanizados no topo dos tubos de encaixe 

das traves de vôlei da quadra. 

- Futsal: 

As traves serão constituídas de: dois tubos de: 3,00, 0,90 e 2,00m em aço 

galvanizado com diâmetro 3”; quatro conexões tipo “T” em ferro galvanizado tipo aço 

carbono diâmetro 3”; ganchos chumbados nos canos para fixação da rede de nylon. 

Importante: Deverá ser executado atrás das traves de futsal dois tampões de 

ferro galvanizados para instalação de tubos de aço galvanizado de 3” para 

instalação de suporte de tabelas de basquete. 

O alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço 

galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 

14 bwg e malha quadrada 5x5 cm, inclusive portão em tela arame galvanizado n° 12, 

malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens. O 

alambrado será de encaixe, ou seja, removível. 
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CONCLUSÃO 

Todo material empregado na obra deverá ser de primeira qualidade. A 

empresa contratada deverá seguir à risca as cotas do projeto e quantidades 

descritas na planilha orçamentária e as contidas neste memorial. 

Não serão aceitos outros tipos de materiais, que não sejam especificados 

neste memorial e na planilha orçamentária. 

Todas as dúvidas com relação à planilha e memorial descritivo serão 

sanadas através da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Divino de São 

Lourenço-ES. 

A empresa contratada deverá apresentar boletim de medição elaborado pelo 

Engenheiro Civil de Obra Junior e relatório fotográfico impresso e arquivos digitais, 

em cada solicitação pagamento. 

 

 

Divino de São Lourenço-ES, 27 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Nicolas Thadeu Couzzi Rodrigues Gomes 
Engenheiro Civil 

CREA-ES 042023/D 
 

 

 


